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บทคดัย่อ 
วตัถปุระสงค:์ การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาจ านวนรายการยาเหลอืใช ้ปรมิาณยาเหลอืใช ้มลูค่ายาเหลอืใช้ 

และปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัจ านวนรายการยาเหลอืใช ้2) วเิคราะหห์าสาเหตุรากของปัญหายาเหลอืใช ้3) ออกแบบระบบใน
การจดัการยาเหลอืใชโ้ดยทมีบุคลากรทางการแพทย ์วิธีการ: ใชห้ลกัการของกระบวนการวเิคราะหห์าสาเหตุรากในการออกแบบ
งานวจิยั ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วยการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ระยะที่ 1 การวจิยัเชงิส ารวจเพื่อศกึษาจ านวน
รายการยาเหลอืใช ้ปรมิาณยาเหลอืใช้ และมูลค่ายาเหลอืใช้ของผูป่้วยโรคเบาหวานจ านวน 403 ราย ระยะที่ 2 การสมัภาษณ์
แบบกึง่โครงสรา้งในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานจ านวน 19 คนแรกทีม่จี านวนรายการยาเหลอืใชส้งูสุด และสมัภาษณ์บุคลากรทาง
การแพทยป์ระกอบดว้ยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 1 คน แพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป 1 คน เภสชักร 4 คน และพยาบาลวชิาชพี 4 
คน  และระยะที ่3 น าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาระยะที ่1 กบั 2 แก่ทีป่ระชุมทมีบุคลากรทางการแพทยโ์ดยวเิคราะหปั์ญหายา
เหลอืใชด้ว้ยกระบวนการวเิคราะหห์าสาเหตุราก ผลการวิจยั: ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการส ารวจปรมิาณยาเหลอืใช้เป็นเพศหญงิร้อยละ 
73.40 มลูค่ายาเหลอืใชร้วม 64,119.56 บาท หรอืเฉลีย่ 159.11 บาทต่อราย ยาเหลอืใชท้ีม่ปีรมิาณสงูสดุ คอื metformin 500 mg, 
aspirin 81 mg, glipizide 5 mg, enalapril 5 mg และ simvastatin 20 mg ตามล าดับ metformin 500 mg เป็นยาเหลือใช้ที่มี
มลูค่าสงูสดุ รองลงมา คอื mixtard 70/30 (vial), hydralazine 25 mg, losartan 50 mg และ simvastatin 20 mg ตามล าดบั ปัจจยั
ที่สมัพนัธ์กบัการมียาเหลือใช้มากกว่า 4 รายการ ได้แก่ อายุที่มากกว่า 60 ปี  (ORadj 0.58 , 95%CI 0.36-0.95) และรายได้ 
1,000-5,000 บาทต่อเดอืน (ORadj 0.52 , 95%CI 0.32-0.85) สาเหตุของการมยีาเหลอืใชป้ระกอบดว้ยปัจจยัดา้นผูป่้วย (ทศันคต ิ
ความเชื่อ ความรูเ้รื่องโรคและยา และพฤตกิรรมการใชย้า) ปัจจยัดา้นระบบการใหบ้รกิาร และปัจจยัอื่น ๆ (เช่น การขาดผูดู้แล 
การมสี่วนร่วมของชุมชน) ทมีบุคลากรทางการแพทยจ์งึไดป้รบัการท างานทัง้ในบทบาทของแพทย ์พยาบาล และเภสชักรในการ
แก้ปัญหายาเหลือใช้ และจดัให้มกีารเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวาน สรุป: การท างานร่วมกนัของทีมบุคลากรทางการแพทย์ 
ตลอดจนความร่วมมอืของผูป่้วย สมาชกิในครอบครวัและชุมชน จะช่วยพฒันาระบบการจดัการยาเหลอืใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และยัง่ยนื 
ค าส าคญั: ยาเหลอืใช ้สาเหตุราก แนวทางการจดัการยาเหลอืใช ้บุคลากรทางการแพทย ์
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Abstract 
Objective: The purposes of this study were 1)  to investigate number of items, quantity and cost of unused 

medicines as well as their predictive factors, 2)  to analyze root causes of unused medicines, and 3)  to design system 
for management of unused medicine by health care team. Method: The concepts of root cause analysis were used to 
design three phases of the study including both quantitative and qualitative studies. Phase I was a survey exploring 
number of items, quantity and cost of unused medicines in 403 diabetic patients. Phase II was a semi-structured interview 
with 19 patients having the highest number of items of unused medicines and health professionals including one family 
doctor, one general practitioner, 4 pharmacists and 4 nurses. Finally, phase 3 involved the presentation of the information 
from phases 1 and 2 to health professional teams, and then applied the concepts of root cause analysis to the problem 
of unused medicines. Result: The majority of participants being survey on unused medicine was female (73.40 %) with 
the total cost of unused medicines of 64,119.54 Baht or 159.11 Baht per person on average. Unused medicine with the 
highest quantity was metformin 500 mg, followed by aspirin 81 mg, glipizide 5 mg, enalapril 5 mg and simvastatin 20 
mg, respectively. Metformin 500 mg was unused medicines with the highest cost followed by mixtard 70/30 ( vial) , 
hydralazine 25 mg, losartan 50 mg and simvastatin 20 mg, respectively. Predicting factors of having more than 4 items 
of unused medicines were age 60 years and over (ORadj 0.58,  95%CI 0.36-0.95)  and having income of 1,000-5,000 
Baht per month (ORadj 0.52,  95%CI 0.32-0.85) . Contributing factors for the unused medicines included patient factor 
(attitude, belief, knowledge of disease and medication, and medication-taking behaviors), system of health care services 
and other factors (such as a lack of caregivers and community participation). Health team adjusted the roles of doctors, 
nurses and pharmacists to address the problems of unused medicines and arranged home health care services in 
diabetic patients. Conclusion: The collaborations within health care team and involvement of patients, family members 
and community could help develop the system to address the problems of unused medicines effectively and sustainably.  
Keywords: unused medicine, root cause analysis, management of unused medicines, health care team  
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บทน า 
  โ รค เบาหวาน เ ป็น โ รค เ รื้ อ รังที่ เ ป็น ปัญหา
สาธารณสุขทัว่โลก เป้าหมายของการควบคุมอาการใน
ผูป่้วยโรคเบาหวาน ไดแ้ก่ ระดบัน ้าตาลในเลอืดก่อนอาหาร 
(pre-prandial capillary plasma glucose) เท่ากับ 80-130 
mg/dl , HbA1C น้อยกว่า 7% และระดบัความดนัโลหติน้อย
กว่ า  140/90 mmHg (1)  ผู้ ป่ วยที่มีโ รคร่วมหลายโรค
จ าเป็นต้องใช้ยารักษาร่วมกันหลายรายการจึงท าให้พบ
ปัญหายาเหลอืใช้ตามมาได้ จากการศกึษาที่ผ่านมาพบว่า 
จ านวนโรคเรือ้รงั 2 โรคเป็นปัจจยัทีบ่่งชีถ้งึการเกดิยาเหลอื
ใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ORadj 4.57, 95%CI 1.60–
13.01) (2) ความชุกของการเกิดยาเหลือใช้ ในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 51.72 ยาเหลอืใชม้กัพบใน
ผูป่้วยทีม่อีายุตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
การเกิดยาเหลือใช้ คือ ระยะเวลานัดตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป 
(ORadj  2.31, 95%CI 1.16–4.60) และการไม่ใช้สมุนไพร
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่ไปกับการรักษาแผน
ปัจจุบัน (ORadj 3.06, 95%CI 1.03–8.91) เหตุผลการมียา
เหลือใช้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสขุจ่ายยาเกนิวนันดัรอ้ยละ 45.83 และผูป่้วยลมืกนิ
ยาในบางมือ้ รอ้ยละ 39.17 (3) ปรมิาณยาเหลอืใชท้ีพ่บมาก
ที่ สุ ด  คือ  metformin 500 mg, glibenclamide 5 mg และ 
glipizide 5 mg ตามล าดบั (3,4) การศกึษาของต่างประเทศ
กพ็บว่า ยาเหลอืใช้ที่พบได้บ่อย คอื ยาในกลุ่มระบบหวัใจ
และหลอดเลือด ยารักษาโรคเบาหวาน  และยาเกี่ยวกบั
ระบบทางเดนิหายใจ  เหตุผลของการมยีาเหลอืใชม้กัจะมา
จากการทีแ่พทยเ์ปลี่ยนแปลงค าสัง่การใชย้าร่วมกบัปัญหา
ความไม่ร่วมมอืในการใชย้าของผูป่้วย (5)  

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพอธิบายการเกิด
พฤตกิรรมสุขภาพว่ามทีีม่าจากการรบัรูโ้อกาสเสีย่งของการ
เป็นโรค ความรุนแรงของโรค ประโยชน์ของการรกัษาและ
ป้องกันโรค รวมถึงการรับรู้อุปสรรคของการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม แรงจูงใจดา้นสุขภาพ และปัจจยัร่วม ไดแ้ก่ อายุ 
เพศ สถานภาพ การศกึษา ทศันคต ิ(6,7) ทฤษฎนีี้สามารถ
น ามาใช้อธิบายถึงการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและ
พฤตกิรรมการใชย้าของผูป่้วยได ้ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน
อธิบายว่าพฤติกรรมเกิดจากตัวแปร ได้แก่ ความเชื่อ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการคาดหวังผลของการกระท า
พฤติกรรมนัน้ ความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิง เช่น สามี 

ภรรยา เพื่อน แพทย ์พยาบาล ความคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 
และความเชื่อเกี่ยวกบัปัญหาหรอือุปสรรคในการประกอบ
พฤติกรรม รวมทัง้อทิธพิลของปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 
(8) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนสามารถใชอ้ธบิายพฤตกิรรมความร่วมมอืในการใช้
ยาและการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยที่เป็นสาเหตุหนึ่ง
ของปัญหายาเหลอืใชท้ีพ่บได ้ 

จากข้อมูลของโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัด
สกลนครในปีงบประมาณ 2558 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดบั HbA1c<7% ได้ตามเป้าหมายเพยีง
ร้ อ ย ล ะ  17.97 ปร ะกอบกับ ใ น ร ะย ะ เ ว ล า  3 เ ดื อน 
(พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) มผีูป่้วยน ายาเหลอืใชม้าคนื
ให้กบัเภสชักรจ านวนทัง้สิน้ 73 ราย มูลค่ายาเหลอืใช้รวม 
45,191.05 บาท ค่าเฉลีย่ 619.06 บาทต่อราย ยาเหลอืใชท้ี่
ผู้ป่วยน ามาคนืส่วนใหญ่เป็นยาเสื่อมสภาพหรอืหมดอายุที่
ตอ้งน าไปเผาท าลาย ถอืเป็นยาทีต่อ้งสญูเสยีทิง้ไป ยาเหลอื
ใชย้งัมผีลกระทบต่อผลการรกัษาและความปลอดภยัในการ
ใชย้าของผูป่้วยหากมกีารใชย้าไม่ถูกตอ้ง  

ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิยาเหลอืใชอ้าจเกดิไดจ้ากปัจจยั
หลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ผูป่้วย บุคลากรทางการแพทย ์และ
ระบบการจัดการด้านยา ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบระบบจัดการ ปัญหายา เหลือ ใช้ ในผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานโดยทมีบุคลากรทางการแพทย์ ผูว้จิยัจงึสนใจ
ศึกษาปัญหายาเหลือใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย
อาศยักระบวนการวเิคราะห์สาเหตุรากแบบ 4 ขัน้ตอน ซึ่ง
ประยุ กต์ม ากจากหลักการ  root cause analysis ของ
หน่วยงานควบคุมดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยแห่งชาติ 
ประเทศสหราชอาณาจักร (9,10) ที่ใช้ในการวิเคราะห์
สาเหตุหรอืปัจจยัของการเกิดเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงค์
ทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล ขัน้ตอนทัง้ 4 ไดแ้ก่ การระบุ
ปัญหาเกีย่วกบัยา การคน้หาปัจจยัทีม่ีผลต่อการเกดิปัญหา
เกีย่วกบัยา การวเิคราะหห์าสาเหตุรากของปัญหาเกี่ยวกบั
ยา และการเขยีนขอ้เสนอแนะเพื่อลดและป้องกนัการเกดิ
ปัญหาเกีย่วกบัยา การศกึษานี้จะพจิารณาขัน้ตอนดงักล่าว
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยวิเคราะห์ในด้าน
ความรู้  ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการใช้ยา 
พฤตกิรรมสุขภาพ พฤตกิรรมการใชย้า อุปสรรคหรอืปัจจยั
สนับสนุนในการดูแลตนเอง นอกจากนี้ยงัได้วิเคราะห์ใน
มุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ในด้านระบบการ
ให้บรกิาร นโยบายองค์กร ความส าคญัของปัญหายาเหลอื
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ใช้ อุปสรรคหรือปัจจยัสนับสนุนในการท างาน ข้อมูลนี้จะ
น าไปสู่การออกแบบระบบในการจดัการยาเหลอืใชโ้ดยทมี
บุคลากรทางการแพทยเ์พื่อใชแ้กปั้ญหายาเหลอืใชท้ีเ่กดิขึน้
ในบรบิทของโรงพยาบาลชุมชน 

  
วิธีการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน โดยอาศยั
กระบวนการวเิคราะหห์าสาเหตุรากในการออกแบบการวจิยั 
3 ระยะ (ภาพรวมของการศกึษาแสดงอยู่ในแผนภาพที ่2 ที่
เชื่อมโยงกระบวนการวเิคราะห์สาเหตุรากกบัการศกึษาแต่
ละระยะ) การศึกษาด าเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม 
2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 งานวิจัยนี้ได้รับอนุญาตให้
ด าเนินการไดโ้ดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามใบรับรองอนุมัติเลขที่ 
010/2559 ในการศกึษานี้ ยาเหลอืใช ้คอื รายการยาทุกชนดิ
ที่ผู้ป่วยได้รับจากคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลวานร
นิวาส แต่ไม่นับรวมยาที่ผู้ป่วยเพิ่งได้รับตามวันนัดครัง้
ล่าสดุจากโรงพยาบาล 

ระยะที ่1 การศึกษาเชิงส ารวจ  
ผู้วิจ ัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย

โรคเบาหวานทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัโรงพยาบาลวานรนิวาส และ
อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่ดูแลของโรงพยาบาลวานรนิวาสและ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  4 เขต ไดแ้ก่ 
รพ.สต.หนองฮาง รพ.สต.โนนอุดม รพ.สต.โพนแพง และ
รพ.สต.จ าปาดง การค านวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรส าหรบั
การประมาณตวัแปรเชงิปรมิาณในประชากรกลุ่มเดยีว (11) 
การศกึษาเกบ็ขอ้มลูยาเหลอืใชท้ีบ่า้นผูป่้วยดว้ยวธิกีารเลอืก
ตวัอย่างผูป่้วยแบบตามสะดวก  

ผู้วิจ ัยและผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการอบรม  ได้แก่  
เจา้หน้าทีป่ระจ า รพ.สต. และ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลใช้แบบ
บนัทกึรายการยาเหลอืใชซ้ึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ  การศึกษา รายได้  ระยะเวลาที่ ป่ วยเป็น
โรคเบาหวาน จ านวนโรคร่วม จ านวนรายการยาที่ได้รับ 
จ านวนวนันดั รายการยาเหลอืใช ้และปรมิาณยาเหลอืใช ้ 

ขัน้ตอนนี้อาศยัหลกัการวเิคราะหห์าสาเหตุรากใน
ขัน้ตอนที่ 1 นัน่คอืการระบุปัญหาเกี่ยวกบัยาเหลอืใช ้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่อมาใช้หลักการ

วเิคราะหห์าสาเหตุรากในขัน้ตอนที ่2 คอื การคน้หาปัจจยัที่
มผีลต่อการเกดิปัญหายาเหลอืใช ้(จ านวนรายการยาเหลอื
ใช)้ ดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิ โดยตวัแปรอสิระ คอื 
ตวัแปรกลุ่ม 13 ตวั ไดแ้ก่ เพศ (ชาย, หญงิ) อายุ (≤60, >60 
ปี )  ระดับการศึกษา (ไม่ ได้ เรียนและประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษาขึ้นไป) จ านวนวนันัด (<30, 30-60, >60 วัน) 
การใชส้มุนไพร (ใช,้ ไม่ใช)้ รายได ้(<1,000, 1,000-5,000, 
>5,000 บาท) ระยะการเป็นโรคเบาหวาน (<5, 5-10, >10 
ปี ) จ านวนโรคร่วม  (0-1,  >1 โรค) พฤติกรรมการลืม
รบัประทานยา (ม,ี ไม่ม)ี พฤติกรรมการปรบัขนาดยา (ม,ี 
ไม่ม)ี พฤตกิรรมการใชย้าผดิวธิ ี(ม,ี ไม่ม)ี พฤตกิรรมการไม่
มาตามนดั (ม,ี ไม่ม)ี และจ านวนรายการยาทีไ่ดร้บั (1-4, >4 
รายการ) โดยใชก้ลุ่มแรกของแต่ละตวัแปรเป็นกลุ่มอา้งองิ 

 
ระยะที ่2 การศึกษาเชิงคณุภาพ  
ในระยะนี้ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง มี

ผูใ้หข้อ้มลู 2 กลุ่ม คอื 1) ผูป่้วยโรคเบาหวานจากการศกึษา
ระยะที่ 1 ที่มีจ านวนรายการยาเหลือใช้สูงสุดจ านวน 19 
อนัดบัแรก โดยมเีกณฑก์ารคดัออก คอื ผูป่้วยทีย่า้ยถิน่ฐาน
ระหว่างการศกึษาหรือผู้ป่วยที่ได้รบัยาจิตเวชร่วมด้วย 2) 
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานจ านวน 10 ราย ประกอบด้วย แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว 1 ราย แพทย์เวชปฏิบัติทัว่ไป  1 ราย 
พยาบาลวชิาชพี 4 ราย และเภสชักร 4 ราย  

การ เก็บข้อมูล ใช้แนวทางการสัมภาษณ์ที่
พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยอื่น  (5)  การสัมภาษณ์ผู้ ป่วย
โรคเบาหวานและบุคลากรทางการแพทยใ์ชแ้บบสมัภาษณ์
คนละชุดกัน แบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การศกึษาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วจิยัได้ทดสอบค าถามใน
แบบสมัภาษณ์ของผูป่้วยโรคเบาหวานกบัผูป่้วย 3 ราย และ
ทดสอบแบบสัมภาษณ์ของบุคลากรทางการแพทย์กับ
บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย หลงัจากนัน้ปรบัปรุงแนว
ค าถามให้สมบูรณ์และเขา้ใจได้ง่ายมากขึน้ ในระหว่างการ
สัมภาษณ์ผู้วิจ ัยบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ หลังการเก็บ
ขอ้มูลแต่ละครัง้ ผูว้จิยัถอดเทปการสมัภาษณ์แบบค าต่อค า 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้  content analysis ขัน้ตอนนี้ ใช้
หลกัการวเิคราะหห์าสาเหตุรากในขัน้ตอนที่ 2  นัน่คอืการ
คน้หาค าอธบิายต่อการเกดิปัญหายาเหลอืใชร้่วมดว้ย  
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ระยะที ่3 การศึกษาเชิงคณุภาพ  
ผูว้จิยัจดัการประชุมทมีบุคลากรทางการแพทยท์ัง้ 

10 รายที่เขา้ร่วมการสมัภาษณ์ในระยะที่ 2 ผู้วจิยัน าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ที่ได้จากระยะที่ 1 และ 2 เพื่อให้ที่ประชุม
ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุรากของการมียาเหลือใช้ และ
สร้างเป็นแผนภาพก้างปลา ขัน้ตอนนี้ใชห้ลกัการวเิคราะห์
หาสาเหตุรากในขัน้ตอนที่ 3 (การวิเคราะห์หาสาเหตุราก
ของปัญหาเกีย่วกบัยา) แลว้จงึออกแบบระบบการจดัการยา
เหลอืใชใ้นผูป่้วยโรคเบาหวานร่วมกนั  

ระหว่างการประชุมมกีารบนัทกึเสยีง หลงัจากนัน้
ผูว้จิยัถอดเทปการประชุมแบบค าต่อค า การวเิคราะหข์อ้มลู
ใช้ content analysis ขัน้ตอนนี้อาศยัหลกัการวิเคราะห์หา
สาเหตุรากในขัน้ตอนที ่4 นัน่คอืการเขยีนขอ้เสนอแนะเพื่อ
ลดและป้องกนัการเกดิปัญหาเกีย่วกบัยา 
 
ผลการวิจยั 
ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาเชิงส ารวจ 

ผูป่้วยโรคเบาหวานเขา้ร่วมการศกึษาทัง้หมด 403 
ราย เป็นผู้ป่วยที่มียาเหลือใช้ที่บ้านทุกราย พบว่าร้อยละ 
73.40 ของตัวอย่ าง เ ป็นเพศหญิง  อายุ เฉลี่ย เท่ ากับ 
60.70±10.76  ปี  ร ะ ย ะก า ร เ ป็ น โ รค เบ าหว าน เฉลี่ ย 
10.05±7.35 ปี ร้อยละ 40.20 เป็นโรคเบาหวานมาแล้ว
ระหว่าง 5-10 ปี จ านวนโรคร่วมเฉลี่ย คอื 1.17±0.82  โรค 

ร้อยละ 88.8 ไม่ได้เรียนหนังสือหรือจบการศึกษาใน
ระดบัชัน้ประถมศกึษา ตวัอย่างรอ้ยละ 50.1  มีรายไดเ้ฉลีย่ 
1,000-5,000 บาทต่อเดอืน  

ตัวอย่างร้อยละ 53.10 มียาเหลือใช้มากกว่า 4 
รายการ จ านวนรายการยาเหลอืใชเ้ฉลีย่ 5 รายการต่อผูป่้วย
หนึ่งราย ผูป่้วย 1 รายมจี านวนรายการยาเหลอืใชส้งูสดุ คอื 
14 รายการ เมื่อพจิารณาจ านวนรายการยาเหลอืใชม้ทีัง้สิน้ 
75 รายการ เป็นยาเม็ด 104,778 เม็ด ยาฉีดอินซูลิน 97 
ไวอลั ยาฉีดอินซูลินรูปแบบปากกา 1 แอมป์พูล มูลค่ายา
เหลือใช้รวม 64,119.56 บาท หรือเฉลี่ย 159.11 บาทต่อ
ราย  

รายการยาเหลอืใชท้ีม่ปีรมิาณสงูสุด 5 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ metformin 500 mg, aspirin 81 mg, glipizide 5 mg, 
enalapril 5 mg และ simvastatin 20 mg ตามล าดับ  ยา
เหลือใช้ที่มีมูลค่ายาสูงสุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ metformin 
500 mg, mixtard 70/30 (แบบไวอลั), hydralazine 25 mg, 
losartan 50 mg และ simvastatin 20 mg รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที ่1 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจสิติก พบว่า ปัจจยัที่
สมัพนัธ์กบัจ านวนรายการยาเหลือใช้มากกว่า 4 รายการ 
ไดแ้ก่ อายุ (ORadj 0.58, 95%CI 0.36-0.95) กล่าวคอื กลุ่ม
ทีม่อีายุมากกว่า 60 ปี มโีอกาสทีจ่ะมยีาเหลอืใชม้ากกว่า 4 
รายการ น้อยกว่ากลุ่มอายุ ≤60 ปี และรายได ้(ORadj 0.52,  

 
                 ตารางท่ี 1. รายการยาเหลอืใชแ้ละมลูค่ายาเหลอืใช ้10 อนัดบัแรก 

รายการยาเหลอืใช ้ ปรมิาณยา (เมด็) รายการยาเหลอืใช ้ มลูค่ายา (บาท) 

Metformin 500 mg 26,002 Metformin 500 mg 10,400.80 

Aspirin 81 mg 10,086 Mixtard 70/30 5,056.00 

Glipizide 5 mg 9,369 Hydralazine 25 mg 4,293.00 

Enalapril 5 mg 6,692 Losartan 50 mg 4,209.00 

Simvastatin 20 mg 5,851 Simvastatin 20 mg 3,920.17 

Amlodipine 5 mg 5,649 Omeprazole 20 mg 3,903.20 

Omeprazole 20 mg 4,879 Amlodipine 5 mg 3,615.36 

Losartan 50 mg 4,209 Simvastatin 40 mg 2,565.86 

Glibenclamide 5 mg 3,864 Aspirin 81 mg 2,521.50 

Enalapril 20 mg 3,225 Pioglitazone 30 mg 2,280.45 
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        ตารางท่ี 2. ค าอธบิายของการมยีาเหลอืใชท้ีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูป่้วยโรคเบาหวานและบุคลากรทางการแพทย์ 
ผูป่้วยโรคเบาหวาน บุคลากรทางการแพทย ์

1. ความรูแ้ละทศันคตเิรื่องโรคเบาหวานและการใชย้าของผูป่้วย 
 ความรูเ้รื่องโรคเบาหวาน 
 ความรูเ้รื่องยารกัษาโรคเบาหวาน 
 ความตระหนกัในคุณค่าของตวัเอง 

1. ทศันคตต่ิอผูป่้วยทีม่ยีาเหลอืใช ้
 ความเชื่อเรื่องสขุภาพ 
 พฤตกิรรมสขุภาพและการใชย้า 
 ระบบบรกิารของโรงพยาบาล 

2. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อยาเหลอืใชข้องผูป่้วย 
 ทศันคตแิละพฤตกิรรมสขุภาพ   
 ผูด้แูล 
 การเขา้ถงึบรกิาร 
 ปัจจยัอื่น ๆ 

2. ผลกระทบจากยาเหลอืใช ้
 ผลต่อการรกัษา 
 ผลต่อเศรษฐกจิ 
 ความปลอดภยัในการใชย้า 

3. แนวทางแกปั้ญหายาเหลอืใช ้
3. การจดัการยาเหลอืใชข้องผูป่้วย 

 ทิง้ขยะหรอืเผาทิง้ 
 ใชย้าเดมิใหห้มดก่อนใชย้าถุงใหม่ 
 น ามาคนืโรงพยาบาล 
 แบ่งยาใหผู้อ้ื่นใช ้
 เกบ็สะสมยาไวท้ีบ่า้น 

 ระบบการใหบ้รกิาร 
 การจดักจิกรรมรณรงค ์
 การเยีย่มบา้น 
 การสรา้งความตระหนกัในการใชย้า 
 การน ายากลบัมาใชใ้หม ่

4. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการแกปั้ญหายาเหลอืใช ้
  อตัราก าลงั 

 นโยบาย 
 ระบบการใหบ้รกิาร 
 ความร่วมมอืของผูป่้วย 
 การมสีว่นร่วมของครอบครวัและชุมชน 

 
 
95%CI 0.32-0.85) กล่าวคือ กลุ่มที่มีรายได้ 1,000-5,000 
บาท มโีอกาสที่จะมีจ านวนรายการยาเหลือใช้มากกว่า 4 
รายการน้อยกว่ากลุ่มทีม่รีายไดน้้อยกว่า 1000 บาท  
 
ระยะท่ี 2 ผลการศึกษาเชิงคณุภาพ 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ข้อมูล 

ผูป่้วยโรคเบาหวานจ านวน 19 รายทีใ่หส้มัภาษณ์
เป็นเพศหญิง 14 ราย อายุมากกว่า 60 ปีจ านวน 14 ราย 
ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานมากกว่า 10 ปีจ านวน 9 
ราย ไม่ได้เรียนหนังสือหรือจบการศึกษาในระดับชัน้
ประถมศกึษา 15 ราย และมโีรคร่วมมากกว่า 1 โรค 15 ราย 
ผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มทีส่อง คอื บุคลากรทางการแพทยจ์ านวน 10 
ราย เป็นเพศหญิง 8 ราย ประสบการณ์การท างานใน

โรงพยาบาลในช่วง 1-5 ปีจ านวน 6 ราย และมปีระสบการณ์
การท างานมานานมากกว่า 10 ปีจ านวน 3 ราย จากการ
สมัภาษณ์ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและบุคลากรทางการ
แพทยไ์ดก้รอบแนวคดิเกีย่วกบัค าอธบิายของการมยีาเหลอื
ใช ้ดงัแสดงในตารางที ่2 
 เมื่อน าข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และบุคลากรทางการแพทยม์าพจิารณา พบว่ามทีัง้ขอ้มูลที่
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยเฉพาะขอ้มูลสาเหตุของยา
เหลอืใช้ที่เป็นผลมาจากทศันคต ิความเชื่อ และพฤติกรรม
การใช้ยาของผู้ป่วย แต่จะมคีวามคดิเหน็ที่แตกต่างหลาย
ประการทัง้ในส่วนของแนวทางการจดัการยาเหลือใช้ ผล
จากการมยีาเหลอืใช ้และอุปสรรคหรอืปัจจยัสนับสนุนการ
แกปั้ญหายาเหลอืใช ้รายละเอยีดดงัรปูที ่1  
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รปูท่ี 1. กรอบแนวคดิของการวเิคราะหปั์ญหายาเหลอืใช ้

 
ระยะท่ี 3 ผลการศึกษาเชิงคณุภาพ 
 การประชุมทีมบุคลากรทางการแพทย์โดย
พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาระยะที่ 1 และ 2 ท าให้
ผูว้จิยัสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหายาเหลอืใชไ้ด ้
4 ประเดน็หลกั ดงัต่อไปนี้ 
1. ปัจจยัด้านผูป่้วย 
 1.1 ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใชย้า  

ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มีความเห็นที่
ตรงกนัว่า ยาเหลอืใชท้ีพ่บไดใ้นกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานเกดิ
จากการที่ผู้ป่วยยังมีความเชื่อว่า โรคไตวายเกิดจากยา
รักษาเบาหวานที่ได้รับจากโรงพยาบาล การขาดความ
เขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัยา ท าใหผู้ป่้วยรบัประทานยาไม่ตรง
ตามแพทย์สัง่ ปรบัลดขนาดยาเอง หรือลืมรบัประทานยา 
ดงัค าพดูทีว่่า 
 “ยาหมอทีไ่ดก้ก็ลวัว่ากนิมากแลว้ไตวาย เพราะว่า
กนิตามทีห่มอสัง่ทุกวนั กลวัว่ายาหมอกนิเยอะแล้วจะเป็น

ไต ไม่คดิว่าน ้าหมกัจะท าใหเ้ป็นไต แต่กก็นิยาหมอตลอดกนิ
คู่กบัน ้าหมกั” (ผูป่้วยโรคเบาหวาน 21; เพศหญงิ 55 ปี) 

 “ผูป่้วยไม่ทานยาตามทีแ่พทยส์ัง่ ปรบัลดขนาดยา
เอง หรอืไม่เหน็ความส าคญัในตวัยานัน้ ๆ เหน็ว่าทานครัง้
ละหลายเมด็ จงึคดิว่ายาดงักล่าวจะไปสะสมในไต” (บุคลากร
ทางการแพทย ์P1; เพศหญงิ 29 ปี)  

“ลมืกนิ บางมือ่กะลมื ลมืเทีย่ง บางเทือ่กะตอนเยน็ 
นอนเลยกะมี ตอนเช้ามาแต่วดักะนอน ลืมเลย บ่มีไผคอย
เตอืน” (ผูป่้วยโรคเบาหวาน 378; เพศหญงิ 67 ปี) 

บางกรณีผู้ป่วยเกดิอาการขา้งเคยีงจากการใชย้า 
จงึหยุดรบัประทานยาเองโดยไม่ไดแ้จง้แพทย ์จงึมยีาเหลอื
ทีบ่า้นเพราะไม่ไดน้ ามาคนืใหก้บัทางโรงพยาบาล ดงัค าพดู 

“ยากนิหลงัอาหาร (metformin) กนิแลว้อว้ก เลยบ่
กิน บ่เคยบอกหมอ ยาเลยเหลือ ยากินทุกตัวเหลือทีบ่้าน 
เพราะบ่ค่อยได้กนิ หมอสัง่ให้เรือ่ย ๆ กะเอาไปถิม่บ้างล่ะ” 
(ผูป่้วยโรคเบาหวาน 359; เพศชาย 59 ปี) 
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 ผู้ป่วยบางรายไปรับการรักษาจากหลายแห่ง 
เน่ืองจากคดิว่าอยากหายจากโรคทีเ่ป็น ดงัค าพดูทีว่่า 
 “ผู้ป่วยไปรกัษาหลายที ่และได้รบัยาตัวเดยีวกนั 
จึงทานยาตัวใหม่ไปเรือ่ย  ๆ พอไม่หายก็ไปรักษาที ่
สถานพยาบาลอืน่ ๆ ไปเรือ่ย ๆ จงึเป็นการสะสมยา แลว้ใช้
ยาแบบไม่คุม้ค่า” (บุคลากรทางการแพทย ์P1; เพศหญงิ 29 
ปี) 
 

อกีหนึ่งความคดิเหน็ของบุคลากรทางการแพทย์ 
คือ ผู้ป่วยบางรายมีความรู้สึกท้อแท้ในการรกัษา เพราะ
รบัประทานยาหลายรายการแต่ไม่หายจากโรค จงึส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใชย้าของผูป่้วย ท าให้เกดิยาเหลอืใชแ้ละไม่
รบัประทานยาตามแพทยส์ัง่ ดงัค าพดูทีว่่า 

“ตวัผูป่้วยไม่อยากกนิยาเอง คนทีเ่ป็นโรคเรื้อรงัมา
นาน กนิยาทุกวนั วนัละก า ยาเยอะ กเ็บือ่กนิยา เป็นใครก็
เซง็ได ้เพราะไม่ใช่ว่ากนิยาเยอะแลว้จะวิง่เล่นไดเ้หมอืนคน
อืน่เหมอืนเดมิ สาเหตุส าคญันัน่คอื กนิยาแลว้ไม่รูส้กึว่าดขีึ้น 
คนไข้จึงไม่กินยา เบือ่ยาทีเ่ยอะ เหนือ่ยหน่ายท้อแท้ ” 
(บุคลากรทางการแพทย ์P9; เพศหญงิ 34 ปี) 

 
ผูป่้วยสงูอายุทีไ่ม่มผีูดู้แลหรอืผูดู้แลกเ็ป็นผูส้งูอายุ

ด้วยกนัถือเป็นอุปสรรคในการใช้ยา ท าให้ผู้ป่วยใช้ยาไม่
ถูกตอ้งตามแพทยส์ัง่จนเกดิมยีาเหลอืใชไ้ด ้ดงัค าพดูทีว่่า 

“คนไขท้ีไ่ม่ม ีcare giver ทีด่ ีกส็่งผลต่อการกนิยา
นะ หลายคนกไ็ม่เขา้ใจการดูแลตนเอง ถ้าผู้ดูแลมสี่วนร่วม
น่าจะดกีว่านี้” (บุคลากรทางการแพทย ์P7; เพศหญงิ 29 ปี) 

 
2. ปัจจยัด้านระบบบริการ 

2.1 อตัราก าลงั 
แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร มีความคิดเห็น

ตรงกนัว่าการขาดอตัราก าลงัที่เพยีงพอในการปฏบิตัิงาน
เป็นอุปสรรคในการพัฒนางานให้ครอบคลุมมากขึ้น 
เนื่ องจากจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นทุกปี  
ในขณะทีจ่ านวนผูใ้หบ้รกิารมจี ากดั ดงัค าพดูทีว่่า 

“อตัราก าลงัเราไม่เพยีงพอ ทุกคนกท็ างานกนัหนัก 
ท าเตม็ทีอ่ยู่นะ แต่มนัเหมอืนขาดอะไรบางอย่าง  แต่ปัญหา
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเฉพาะรายทีแ่ก้ยาก ซึง่อาจต้องใช้
บุคลากรเยอะขึ้นในการช่วยกนัแก้ปัญหา” (บุคลากรทาง
การแพทย ์P9; เพศหญงิ 34 ปี) 

“คนไขเ้บาหวานเยอะ จงึท าใหเ้รามเีวลาพูดคุยกบั
คนไขน้้อย การแกปั้ญหาเฉพาะรายจงึอาจยงัท าไดไ้ม่ดพีอ” 
(บุคลากรทางการแพทย ์P1; เพศหญงิ 29 ปี) 

 
2.2 การสัง่จ่ายยา 
ระบบการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลยงัอนุญาตให้

มกีารสัง่จ่ายยาเกนิวนันัดได้ นอกจากนี้ยงัอาจมีการให้ยา
ซ ้าซ้อนเนื่องจากผู้ป่วยมารักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อ
จ าหน่ายผูป่้วยกลบับา้น แพทยม์กัสัง่จ่ายยาใหก้บัผูป่้วย ซึง่
เป็นรายการยาเดียวกันกับที่ผู้ป่วยได้รับในระบบบริการ
ผู้ป่วยนอกแล้ว โดยไม่ได้ทบทวนรายการยาเดิมหรือ
สอบถามผูป่้วยว่ามยีาเดมิเหลอืทีบ่า้นหรอืไม่ จงึเป็นสาเหตุ
ท าใหผู้ป่้วยมยีาเหลอืใชส้ะสมทีบ่า้น ดงัค าพดูทีว่่า 

“เราเองก ็re-med ยาไปโดยอาจจะไม่ไดถ้ามคนไข้
ว่า ยาเหลอืมัย้ คนไขก้ไ็ม่ได้บอกเราว่ามยีาเหลอื บางคนก็
เอายามาคืนบ้าง แต่บางคนไม่เอามาคืน” (บุคลากรทาง
การแพทย ์P10; เพศชาย 46 ปี) 

“คนไข้ทีม่าโรงพยาบาลก็ได้ยาซ ้ า  ๆ ตอนมา
โรงพยาบาลกอ็าจจะได้ยาเดมิ ๆ ไปตลอด จงึมยีาสะสมที ่
บา้น บางทกีไ็ดย้าเกนินัด คนไขม้าโรงพยาบาลหลายครัง้ก็
ไดย้าไป” (บุคลากรทางการแพทย ์P6; เพศหญงิ 42 ปี) 

 
2.3 ระบบตรวจสอบยาเดมิ 
ห น่ วย ให้บ ริก า รผู้ ป่ ว ย โ รค เบาหว านของ

โรงพยาบาลยงัไม่มรีะบบการทบทวนรายการยาเดมิผูป่้วย 
(medication reconciliation)  ใ นแ ต่ ล ะค รั ้ง ที่ ผู้ ป่ ว ยม า
โรงพยาบาลตามนัด บุคลากรทางการแพทย์จึงไม่ทราบ
ขอ้มูลว่า ผูป่้วยมยีาเหลอืใชท้ีบ่า้นมากน้อยเพยีงใด ปัญหา
บางอย่างจงึยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข ดงัค าพดูทีว่่า 

“คนไข้ทีม่าโรงพยาบาลหลายครัง้ อาจได้ยาไป
เยอะ เราเองกย็งัไม่มรีะบบ med. reconcile ทีด่คีรบถว้นนกั 
ส่วนใหญ่จะเป็นการดูผ่าน ๆ แต่ละครัง้ไป” (บุคลากรทาง
การแพทย ์P2; เพศหญงิ 28 ปี) 

 
2.4 การเยีย่มบา้น 
งานเยี่ยมบ้านเป็นอกีงานหนึ่งที่จะท าใหท้ราบถงึ

ปัญหาการดูแลสุขภาพและปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย แต่
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ยงัไม่เคยมีระบบเยี่ยมบ้านใน
ผูป่้วยทีม่กีารควบคุมระดบัน ้าตาลไม่ด ีดงัค าพดูทีว่่า  
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“เรายงัไม่มกีารเยีย่มบ้านในคนไขเ้บาหวานทีคุ่ม
น ้าตาลไม่ด ีแต่การเยีย่มบา้นอาจตอ้งพึง่ทมีเพราะหมอเองก็
มงีานบรกิารเยอะ คงต้องพึง่ทมี” (บุคลากรทางการแพทย์ 
P9; เพศหญงิ 34 ปี) 

 
3. ปัจจยัด้านความเข้มแขง็ของชุมชน 

คนในชุมชนก็สามารถมีบทบาทในการร่วมดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน รวมถึงการมีครอบครัวที่อบอุ่นและชุมชน
เขม้แขง็ จะช่วยใหผู้ป่้วยใชย้าไดถู้กต้องและมผีลการรกัษา
ทีด่ตีามมาได ้ดงัค าพดูทีว่่า 

“ปัจจยัทางสงัคม อาจมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น   
อสม. อบต. เพราะการมชีุมชนทีเ่ขม้แขง็จะชว่ยดแูลคนไขไ้ด้
ดขีึ้น อยากใหชุ้มชนเป็นหลกั แลว้ทางโรงพยาบาลเป็นเพยีง
ส่วนช่วยเสริมในการดูแลมากกว่า โดยท าอย่างไรก็ได้ให้
ชุมชนเขม้แขง็ เป็นหมู่บ้านเขม้แขง็ และตวัผู้ป่วยเขม้แข็ง 
ใหผู้ป่้วยมบีทบาทหลกัในการดแูล ม ีself esteem ในตวัเอง” 
(บุคลากรทางการแพทย ์P9; เพศหญงิ 34 ปี) 

 
4. ปัจจยัด้านนโยบายของโรงพยาบาล 

4.1 นโยบายโรงพยาบาล 
ดา้นนโยบายสนบัสนุนการแกปั้ญหายาเหลอืใชน้ัน้

ยงัคงพบปัญหาการด าเนินโครงการแก้ปัญหายาเหลอืใชท้ี่
ไม่ได้ท าอย่างต่อเนื่องอาจเป็นเพราะขาดงบประมาณหรือ
นโยบายสนบัสนุนชดัเจน ดงัค าพดูทีว่่า 

“การแปลงนโยบายสู่การปฏิบตัิทีต่่อเนือ่ง ควรมี
นโยบายหรือแนวทางทีช่ ัดเจนของทีม  การสร้างความ
ตระหนักใหผู้ป่้วยและผูดู้แลในชุมชน จดัรางวลัหรอืสิง่จูงใจ
กระตุน้เป็นระยะ” (บุคลากรทางการแพทย ์P8; เพศหญงิ 44 
ปี) 

4.2 โครงการรณรงคย์าเหลอืใช ้
จากนโยบายของโรงพยาบาลท าให้เคยมีการจดั

กจิกรรมรณรงคน์ ายาเก่ามาแลกไข่ ซึง่ไดค้วามร่วมมอืจาก
ผู้ป่วยเป็นอย่างด ีแต่จะพบว่า โครงการนี้ท าไม่ต่อเนื่องจงึ
ยงัคงพบปัญหายาเหลอืใชท้ีบ่า้นผูป่้วย ดงัค าพดูทีว่่า 

 “ความต่อเนือ่งของโครงการรณรงค์ยาคืนของ
คนไข้ บางทีถ้าทิ้ งช่วงไป ความต่อเนือ่งก็ไม่มี  ก็เลย
แกปั้ญหายงัไม่ได ้อย่างโครงการยาแลกไข่ช่วงทีท่ ากด็มีาก 
คนไข้เอายามาคืนเยอะ พอเราหยุดโครงการก็หยุดไป” 
(บุคลากรทางการแพทย ์P8; เพศหญงิ 44 ปี) 

“เก็บยาเหลือไว้อยู่บ้าน เพราะไม่รู้จะเอาไปท า
ยงัไง เลยเกบ็ทีบ่า้น” (ผูป่้วยโรคเบาหวาน 104; เพศชาย 70 
ปี) 
 
แนวทางการจดัการยาเหลือใช้ 
 จากการประชุม ทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้
ร่วมกนัวเิคราะหห์าสาเหตุรากของการมยีาเหลอืใช ้โดยใช้
หลักการวิเคราะห์หาสาเหตุราก แล้วจึงออกแบบแนว
ทางการจัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานร่วมกนั 
ดงันี้ 

1. บทบาทของแพทย ์
แพทย์มีบทบาทตรวจสอบการสัง่จ่ ายยาให้

เพียงพอตรงตามวนันัด แต่สามารถสัง่จ่ายยาขาดหรอืยา
เกนิได้ไม่เกนิ 5 วนั เรยีกระบบสัง่จ่ายยาแบบนี้ว่า “ระบบ
สบิทบัหา้” ดงัค าพดูทีว่่า 

“กรณีรบัยาในคลนิิกเบาหวานตามนัด เช่น 42 วนั 
43 วนั ก็จะปัดเศษขึ้น ตามหลกัทีห่มอตกลงกนั คือ ให้ยา
แบบลงท้ายด้วยสิบหรือห้า เพือ่ให้ง่ายต่อการค านวณ
จ านวนเม็ดยาทีต่้องสัง่จ่ายยา ส่วนกรณีทีน่ัด 51 วนั อาจ
ถามคนไข้เพิม่ว่ามียาเหลือ 2-3 เม็ดมัย้ ถ้าคนไข้มีเหลือ 
อาจจะปัดเศษลงใหย้า 50 วนักไ็ด”้ (บุคลากรทางการแพทย ์
P9; เพศหญงิ 34 ปี) 

 
แพทย์ยังให้ความส าคัญกับการใช้ยาของผู้ป่วย

โดยยดึผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง คอื ปรบัขนาดยาใหเ้หมาะสม
กับผู้ป่วยแต่ละราย ให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการ
รบัประทานยา เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการใชย้ามากขึน้ 
ดงัค าพดูทีว่่า 

“กรณีทีพ่บว่าคนไขค้นไหนกนิยามื้อไหนไม่ได ้ไม่
สะดวก กจ็ะปรบัลดให้คนไขเ้ลย กต็้องตามผู้ป่วยบ้างส่วน
หนึง่” (บุคลากรทางการแพทย ์P9; เพศหญงิ 34 ปี) 

 
2. บทบาทของพยาบาล 
พยาบาลเน้นการใหค้วามรูเ้รื่องโรคเบาหวานและ

อาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยเฉพาะรายมากขึ้นโดยเฉพาะ
ผูป่้วยทีม่รีะดบัน ้าตาลในเลอืดสงูมากกว่า 182 mg% พรอ้ม
ทัง้จดักจิกรรมกระตุน้ใหผู้ป่้วยไดม้พีฤตกิรรมดูแลสุขภาพที่
ดีขึ้น และมีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่พบปัญหาการใช้ยา
ให้กับเภสัชกร โดยเขียนข้อความว่า “พบเภสัชกร” ไว้
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บรเิวณบารโ์คด้สแกนเรยีกชื่อของใบสัง่ยา ส่วนรายละเอยีด
ของปัญหาใหเ้ขยีนบนใบสัง่ยา ดงัค าพดูทีว่่า 

“ในประเดน็ปัญหาทีผู่ป่้วยยงัไม่เขา้ใจเกีย่วกบัโรค 
ในส่วนนี้พยาบาลจะดแูลใหไ้ด ้แต่ประเดน็เรือ่งยาตอ้งขอให้
เภสชัช่วย และบางทพียาบาลพบผูป่้วยทีม่ปัีญหา อยากส่ง
พบเภสชั แต่ห้องยาไกล จงึไม่สะดวกส่งคนไขไ้ปพบเภสชั
ในทนัท ีคนไขก้จ็ะพบหมอแล้วจงึไปรบัยา ไปปนกบัคนไข้
ทัว่ไป เราจึงไม่รู้ว่าคนไข้ทีอ่ยากให้พบเภสัชจริง  จะได้
พูดคุยกบัเภสชัหรือไม่ เช่น คนไข้ฉีดยาไม่ถูกต้อง หรือมี
การปรบัเพิม่ยา ไม่แน่ใจว่าคนไข้ใช้ยาถูกต้องหรือเปล่า” 
(บุคลากรทางการแพทย ์P8; เพศหญงิ 44 ปี) 

 “เสนอการส่งต่อผูป่้วยทีม่ปัีญหาต้องพบเภสชักร 
ให้ฝากเขียนโน้ตตรงใต้บาร์โค้ดของใบสัง่ยา เพราะเรา
สแกนบาร์โค้ดเรียกชือ่ผู้ป่วยอยู่แล้ว เมือ่เภสชัเห็นจะได้
พูดคุยปัญหากบัผู้ป่วย ถ้าเป็นช่วงเช้าก่อนหมอตรวจ พบ
เภสชัได้ทีจุ่ดบริการคลินิกเบาหวาน แต่หลงัหมอมาตรวจ
แล้ว เภสชัจะพูดคุยกบัผู้ป่วยทีห่้องจ่ายยาเลย” (บุคลากร
ทางการแพทย ์ P4; เพศชาย 27 ปี) 

 
3. บทบาทของเภสชักร 
เภสชักรมกีารเพิม่กจิกรรมบรกิารในช่วงเช้าโดย

ใหค้วามรูเ้รื่องการใชย้าพรอ้มทัง้รณรงคใ์หผู้ป่้วยน ายาเหลอื
ใช้มาคืนด้วยทุกครัง้  นอกจากนี้ยังควรใช้กลยุทธ์ลด
ระยะเวลารอคอยรบัยาโดยจดับรกิารจ่ายยาในช่องทางด่วน
ใหก้บัผูป่้วยทีน่ ายาเหลอืใชม้าคนื และมกีารเพิม่ฉลากช่วย
ติดที่ซองยาให้กับผู้ป่วยที่มีการปรับเปลี่ยนการรักษา 
เพื่อใหผู้ป่้วยใชย้าถูกตอ้งมากขึน้ ดงัค าพดูทีว่่า 

“จากปัญหาเรือ่งความไม่เขา้ใจการใชย้า เภสชัจะ
ออกมาใหค้วามรูก้บัคนไข ้ตามทีท่มีพยาบาลเสนอช่วงเวลา 
08.30-09.00 น. พรอ้มกระตุ้นใหค้นไขน้ ายาเดมิมาทุกราย” 
(บุคลากรทางการแพทย ์P1; เพศหญงิ 29 ปี) 

“กรณีผู้ป่วยมกีารปรบัเปลีย่นยา ทางห้องยาซึง่มี
ระบบตรวจสอบยา และส่งมอบยาเป็นเภสชักรคนละคนกนั 
โดยคนเชค็ยาจะตดิสติก๊เกอรแ์จง้ขอ้มูลต่าง ๆ เช่น เพิม่ยา 
ลดยา เปลีย่นยา เพือ่ช่วยใหผู้ป่้วยใชย้าไดอ้ย่างถูกต้องมาก
ขึ้น” (บุคลากรทางการแพทย ์P3; เพศหญงิ 27 ปี) 

 
อีกหนึ่งบทบาทที่ส าคัญของเภสัชกร คือ การ

ทบทวนรายการยาที่ผู้ ป่วยได้รับ แต่เนื่ องจากผู้ป่วย

โรคเบาหวานมจี านวนมาก จงึมขีอ้ตกลงว่า ทมีเภสชักรจะมี
ระบบทบทวนรายการยาผู้ป่วยทุกรายในรอบการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ๆ ละ 1 ครัง้  เพื่อเป็นการประเมนิความ
ร่วมมอืการใชย้าของผูป่้วยแต่ละราย ดงัค าพดูทีว่่า 

“การท า med reconcile จริง ๆ ระบบนี้ เคยท ามา
ก่อน ซึง่ท าทุกครัง้ทีผู่ป่้วยมาโรงพยาบาล แต่เหมอืนว่าไม่
ค่อยมกีารดหูรอืใชป้ระโยชน์มากนกั จงึหยุดไป เสนอว่าอาจ
ท าเพยีงปีละครัง้ในช่วงตรวจสุขภาพประจ าปีเลยกไ็ด้ เป็น
การช่วย review ยา ช่วยหมอ” (บุคลากรทางการแพทย ์P3; 
เพศหญงิ 27 ปี) 

 
ผู้อภิปรายส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าสามารถน ายา

เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ต้องมีการประเมินและตัง้
เกณฑก์ารประเมนิยาอย่างเหมาะสม 

“คดิว่ายาทีเ่หลอืใชน้ัน้สามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้
แต่จะต้องมกีารก าหนดแนวทางหรอืเกณฑก์ารคดัเลอืก คอื 
สภาพของยา จะพจิารณาในเรือ่งของส ีกลิน่ รสชาต ิรปูแบบ
ของเม็ดยา การเก็บรกัษาทีถู่กต้อง ยาบางตัวต้องเก็บใน
ตู้เย็น หรือเก็บให้พ้นแสง การบรรจุ ภาชนะบรรจุจะต้อง
สมบูรณ์ ไม่มกีารฉีก แตกหกั ฉลากยา จะต้องยงัครบถ้วน
สมบรูณ์ ในเรือ่งของตวัยาส าคญั การเกบ็รกัษา วนัหมดอายุ 
จะต้องตรวจสอบวนัหมดอายุของยาเหลอืใช ้แลว้น ากลบัมา
ใชใ้หม่” (บุคลากรทางการแพทย ์P4; เพศชาย 27 ปี) 

“ ใช้หลัก เภสัชในการประเมินสภาพของยา 
ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มในการเกบ็ยาของคนไขด้ว้ย ถ้า
ดูภายนอกแลว้สภาพยายงัด ีประกอบกบัสภาพภายใน เช่น 
อาจแกะเมด็ดู ถ้าสภาพยงัดีกน็ ากลบัมาใหไ้ด ้ซึง่อนันี้ใชไ้ด้
กบัยาแบบแผง ส่วนยาฉีดอนิซูลนิ ยาน ้ า และยา antibiotic 
ไม่ใหน้ ากลบัมาใชใ้หม่” (บุคลากรทางการแพทย ์P10; เพศ
ชาย 46 ปี) 

 
4. บทบาทของทีมสหวิชาชีพ 
การตดิตามดแูลผูป่้วยโรคเบาหวานทีร่บัยาใน รพ.

สต. ตามรูปแบบเดมิใหพ้ยาบาลประจ า รพ.สต. เป็นผูดู้แล 
ซึ่งอาจท าให้ผู้ ป่วยยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่าง
ครบถ้วน จึง ได้มีข้อตกลงว่ า  ทีมของโรงพยาบาล
ประกอบด้วยพยาบาล  เภสชักร และนักโภชนาการจะลง
พืน้ทีอ่อกไปใหค้วามรูผู้ป่้วย และจดัการแกปั้ญหาของผูป่้วย
ร่วมกับพยาบาลประจ า รพ.สต. หากพบผู้ป่วยที่ควบคุม
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ระดับน ้าตาลไม่ได้ตามเป้าหมาย (ระดับน ้าตาลในเลือด
มากกว่า 182 mg/dl) ในแต่ละรอบนดัตดิต่อกนั 3 ครัง้ขึน้ไป
หรอืมคีวามซบัซอ้นในการดูแล เช่น ผูส้งูอายุ ไม่มผีูดู้แล มี
โรคเรื้อรงัหลายโรค มีรายการยาหลายรายการ ให้ส่งต่อ
ข้อมูลไปยงัศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (continuing of 
care; COC) เพื่อตดิตามเยีย่มบา้นและแกปั้ญหาร่วมกนั ซึง่
บางรายอาจมกีารใหก้ระเป๋ายา ดงัค าพดูทีว่่า 

“ทมี NCD ร่วมกบั รพ.สต. ไดเ้ลง็เหน็ว่า คนไขท้ีม่ ี
ปัญหาในกลุ่มสีส้ม สีแดงมีค่อนข้างเยอะ เลยจะออกไป
แก้ปัญหาร่วมกนัช่วงบ่าย ให้ทีมโรงพยาบาลออกไปร่วม
จดัการตรงนัน้” (บุคลากรทางการแพทย์ P8; เพศหญิง 44 
ปี) 

“เสนอว่ากลุ่มทีม่ีปัญหาทีย่งัแก้ไม่ได้ หรือกลุ่มสี
แดง ติดต่อกนั 3 visits แล้วออกไปเยีย่มบา้น โดยอาศยัทมี 
COC, DM” (บุคลากรทางการแพทย ์P2; เพศหญงิ 28 ปี) 

จากขอ้มูลทัง้หมดสรุปไดด้งัแสดงในรูปที ่2 ผูว้จิยั
ไดน้ าขอ้มลูจากผลการศกึษาเขา้สูก่ระบวนการปฏบิตังิานใน
โรงพยาบาล ดงัรายละเอยีดในรปูที ่3 
 

การอภิปรายและสรปุผล 
 ยาเหลือใช้ที่พบในการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นยา 
metformin 500 mg โดยมปีรมิาณสงูสดุและมลูค่าสงูสุดของ
รายการยาเหลอืใชท้ีพ่บทัง้หมด ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของวีระยุทธ นิ่มสาย (4) และการศึกษาของ Rhiannon 
Braund และคณะ (12) ทัง้นี้อาจเกิดจากยานี้มีความถี่ใน
การรบัประทานหลายครัง้ต่อวนั ผูป่้วยมกัไม่ไดร้บัประทาน
ยาตามแพทย์สัง่ในทุกมื้อ โดยเฉพาะช่วงมื้อกลางวนัซึ่ง
ผูป่้วยออกไปประกอบอาชพีเกษตรกรรม และไม่ค่อยพกยา
ตดิตวัไปดว้ย  

 
 

รปูท่ี 2. ภาพรวมการน าวธิกีารวเิคราะหห์าสาเหตุรากมาใชใ้นการศกึษาวจิยัเพื่อแกปั้ญหายาเหลอืใช ้
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รปูท่ี 3. แนวทางการด าเนินงานใหบ้รกิารผูป่้วยโรคเบาหวาน การอภปิรายผลและสรุปผลการวจิยั 
 

สาเหตุยาเหลอืใชเ้กดิไดจ้ากทศันคตแิละความเชื่อ
ของผูป่้วยว่า การรบัประทานยาจ านวนมากจะก่อใหเ้กดิโรค 
ไตวายตามมา จงึท าใหผู้ป่้วยไม่อยากรบัประทานยาหลาย
รายการหรือ รับประทานยาครัง้ ละมาก ๆ  ทั ้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากผู้ป่วยขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อน รวมถึงสรรพคุณหรอือาการ

ข้างเคียงจากการใช้ยา ผู้ป่วยมักทดลองใช้ยาอื่นหรือ
สมุนไพรรกัษาโรคทีม่กีารโฆษณาอวดอา้งสรรพคุณ ผูป่้วย
จึงมีพฤติกรรมการใช้ยารกัษาโรคเบาหวานที่ไม่ต่อเนื่อง
หรอืมกีารปรบัลดขนาดยาเอง ขอ้มูลนี้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (8) ที่ว่า ความเชื่อของ
บุคคลเป็นตวัชีน้ าพฤตกิรรมของบุคคล ความเชื่อดงักล่าวม ี
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3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกบัพฤติกรรม ความเชื่อ
เกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ และความเชื่อเกีย่วกบัการควบคุมหรอื
ความยากง่ายของพฤติกรรมนั ้น  การใช้สมุนไพรยัง
เกี่ยวข้องกบับุคคลอ้างอิง เช่น ลูก ญาติ เพื่อนบ้าน ที่มกั
แนะน าชกัชวนให้ผู้ป่วยรบัประทานยาสมุนไพรรกัษาโรค 
รวมถงึยาทีโ่ฆษณาตามสื่อวทิยุกม็กีารทดลองใชก้นัมากใน
หมู่ผูป่้วยในชุมชน ขอ้มลูนี้มคีวามสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ
ธราดล เก่งการพานิช และคณะ (13) ที่พบว่า ผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 55.9 กินสมุนไพรเพื่อลด
ระดบัน ้าตาลในเลอืด โดยกลุ่มนี้มกีารกนิสมุนไพรควบคู่กบั
ยาแผนปัจจุบนัสงูถงึรอ้ยละ 98.4 และมผีูล้ดการกนิยาแผน
ปัจจุบนัเองเมื่อใชผ้ลติภณัฑด์งักล่าวรอ้ยละ 32.3 

ระบบการให้บริการของโรงพยาบาลเป็นอีก
สาเหตุหลกัที่ท าให้เกดิยาเหลอืใช้ทีบ่้านผู้ป่วยจ านวนมาก 
การสัง่ยาซ ้าซ้อนเพราะไม่มีการทบทวนรายการยาเดิม
ผูป่้วยหรอืการสัง่ยาเกนิจ านวนวนันัดท าใหม้ยีาเหลอืสะสม
ที่บ้านผู้ป่วย การประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผูป่้วยยงัไม่สามารถท าไดค้รบถ้วนเนื่องจากผูป่้วยมจี านวน
มาก แต่อตัราก าลงัของผู้ปฏิบตัิงานมไีม่เพียงพอ รวมถึง
ผูป่้วยทีเ่กดิอาการขา้งเคยีงจากยาจนท าใหผู้ป่้วยหยุดใชย้า
เองโดยไม่ไดแ้จง้แพทย ์ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของพักตร์วิภา สุวรรณพรหมและคณะ (14) ที่พบว่า ยา
เหลอืใช้ในครวัเรอืนส่วนใหญ่เกดิจากแพทย์สัง่จ่ายยาเกนิ
วนันัดร้อยละ 42.7 เหตุผลรองลงมาคือผู้ป่วยลืมกินยาใน
บางมื้อร้อยละ 20.8 และมีคล้ายคลึงกับการศึกษาของ 
Mackridge ทีพ่บว่า เหตุผลของการมยีาเหลอืใชม้กัเกดิจาก
การที่แพทย์เปลี่ยนค าสัง่การใช้ยาร่วมกบัปัญหาความไม่
ร่วมมอืในการใชย้าของผูป่้วย ซึง่มกีารเสนอแนวทางแก้ไข
เบือ้งตน้ว่าควรทบทวนรายการยาทีผู่ป่้วยไดร้บัในระยะเวลา
ที่เหมาะสมเพราะช่วยลดปัญหายาเหลือใช้ได้อย่างมี
นัยส าคญั (p=0.034) และการทบทวนรายการยาจะท าให้
พบยาเหลอืใชใ้นสดัส่วนทีล่ดลง (Odd Raitoสดัส่วนยาเหลอืใช้ =  
0.91) (5)  

นอกจากนี้การศกึษาของณธร ชยัญาคุณาพฤกษ์ 
พบว่า สาเหตุของการครอบครองยาเกินจ าเป็นมี 5 กลุ่ม
สาเหตุ ไดแ้ก่ ระบบบรกิารของโรงพยาบาล สทิธกิารรกัษา
และระบบการเบกิจ่าย ตวัยาและรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ความ
ร่วมมอืในการรกัษาจากผูป่้วยและญาต ิและการสง่เสรมิการ
ขายของบรษิัท (15) งานวจิยัในครัง้นี้พบสาเหตุด้านระบบ
บรกิารของโรงพยาบาลและความร่วมมอืในการรกัษาจาก

ผู้ป่วยเช่นกนั แต่งานวจิยันี้ไม่ได้วเิคราะห์ในด้านสทิธกิาร
รกัษาและระบบการเบกิจ่าย ตวัยาและรูปแบบบรรจุภณัฑ์ 
และการส่งเสรมิการขายของบรษิทั ในการศกึษาครัง้ต่อไป
จงึควรวเิคราะหใ์นประเดน็เหล่านี้ดว้ย 

ส าหรบับทบาทของทมีบุคลากรทางการแพทยซ์ึง่
ทุกฝ่ายจะต้องมสี่วนร่วม คอื การตดิตามดูแลผูป่้วยเฉพาะ
รายในกลุ่มทีค่วบคุมระดบัน ้าตาลไม่ไดต้ามเป้าหมายในการ
นัดติดต่อกนั 3 ครัง้ขึ้นไปหรือมีความซบัซ้อนในการดูแล 
การเยีย่มบา้นเป็นวธิทีีด่ทีีจ่ะช่วยแกปั้ญหาการใชย้าไดม้าก 
จากการศกึษาการเยีย่มบา้นของผูป่้วยเบาหวานโดย อสม. 
พบว่า ท าให้ผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดีขึ้น และค่าเฉลี่ยน ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยลดลง
อย่างมีนัยส าคญั (16) การศึกษาผลการเยี่ยมบ้าน 3 ครัง้
โดยเภสชักรชุมชน พบว่า พฤติกรรมการใช้ยาและระดบั
น ้าตาลเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (17) ทีมบุคลากรทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลจึงมีความเห็นตรงกนัว่าจะลง
พื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน ้าตาลในเลือด
มากกว่า 182 mg/dl ติดต่อกนั 3 ครัง้ขึน้ไป หรอืผู้ป่วยที่มี
ปัญหาในการดูแลตนเองและมคีวามซบัซอ้นในการดูแล ใน
การเยีย่มบา้นจะมพียาบาลประจ า รพ.สต. และ อสม. ร่วม
ในทมีดว้ย เพื่อช่วยกนัหาแนวทางจดัการแกปั้ญหาร่วมกนั
ในระดบับุคคลและชุมชน 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุรากที่มี
ข ัน้ตอนประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การระบุปัญหา
เกี่ยวกับยา การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหา
เกีย่วกบัยา การวเิคราะหห์าสาเหตุรากของปัญหาเกี่ยวกบั
ยา และการก าหนดแนวทางเพื่อลดและป้องกันการเกิด
ปัญหาเกี่ยวกบัยา (9,10) การวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยันี้
อาจไม่ได้พบสาเหตุรากที่แทจ้รงิของปัญหายาเหลอืใช้ แต่
พบปัจจยัทีอ่าจสง่ผลต่อยาเหลอืใช ้(contributing factor) ใน
หลายประเด็นจากการระดมความคดิจากทมีบุคลากรทาง
การแพทย์และการสมัภาษณ์ผู้ป่วยในการศึกษาระยะที่ 2 
ปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัจากผูป่้วยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรู้ 
ทศันคติเรื่องโรคเบาหวานรวมถงึการใชย้า และพฤตกิรรม
การใช้ยา ปัจจัยด้านระบบบริการทัง้ในส่วนบทบาทของ
แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร และปัจจัยด้านอื่นที่เป็น
อุปสรรคหรอืสิง่สนับสนุนในการแกปั้ญหา ปัจจยัทีส่่งผลต่อ
ยาเหลอืใชท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบและเข้าใจ
ในความซบัซ้อนของปัญหาได้กระจ่างมากขึ้น ซึ่งน ามาสู่
การวางแนวทางแกปั้ญหาเชงิระบบได ้ 
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ส าหรบัรูปแบบการวเิคราะหห์าสาเหตุรากมหีลาย
เทคนิค เช่น การระดมสมอง (brainstorming) แผนภาพ
ความ เ ป็น เห ตุ เ ป็นผล ( cause-effect charts)  การท า
แผนภาพต้นไม้ (fault trees) การน ากระบวนการค้นหา
สาเหตุรากมาใช้ในทางการแพทย์ส่วนใหญ่ มกัใช้กบักรณี
ของเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์างคลนิิก แต่ยงัไม่พบว่ามกีาร
น ามาใช้ค้นหาปัญหาเกี่ยวกับยาเหลือใช้ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน การศกึษานี้เลอืกใชก้ระบวนการคน้หาสาเหตุ
รากแบบเทคนิค 4 ขัน้ตอนเพื่อให้เข้ากับบริบทในการ
ท างานของโรงพยาบาลและรูปแบบการวจิยั การหาสาเหตุ
รากดว้ยเทคนิคนี้ท าใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อตอบค าถามงานวจิยัได้
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะประเดน็ปัจจยัหรอืสาเหตุทีท่ าให้
เกิดปัญหายาเหลือใช้ ท าให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์
สามารถน ามาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานไดจ้รงิทัง้ในบทบาท
ของแพทย ์พยาบาล และเภสชักร 

การศึกษาของณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์และคณะ 
ไดเ้สนอแนะแนวทางแกปั้ญหาการครอบครองยาเกนิจ าเป็น
คลา้ยคลงึกบังานวจิยันี้ในดา้นการพฒันาระบบตรวจสอบยา
เดิม และสร้างโครงการรณรงค์ให้ผู้ป่วยน ายากลับมา
โรงพยาบาล และส่ง เสริมให้มี home health care แต่
งานวจิยันี้ไม่มขีอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาดว้ยการพฒันา
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบการครอบครองยาเกิน
จ าเป็น การสร้างระบบเติมยาในโรงพยาบาล การน าระบบ 
co-payment กลบัมาใช้ใหม่ และการปรบัเปลี่ยนระบบจ่าย
ตรงมาเป็นระบบส ารองจ่ายในยาบางรายการในสิทธิ
สวัสดิการข้าราชการ เช่น Nasonex ซึ่งเป็นยาราคาแพง 
(15) หากน าประเดน็เหล่านี้มาวเิคราะหร์่วมดว้ย อาจช่วยให้
สามารถแกปั้ญหายาเหลอืใชไ้ดด้ยีิง่ขึน้   

แนวทางแก้ปัญหายาเหลือใช้ที่ได้จากงานวจิยันี้
สามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตัิงานได้จรงิทัง้ในบทบาทของ
แพทย ์พยาบาล และเภสชักร เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ประโยชน์ต่อผูป่้วย โดยผูท้ีไ่ม่มยีาเหลอืใชท้ีบ่า้นกจ็ะ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอนัตรายจากการใช้ยาที่ไม่
ถูกต้อง การรบัประทานยาผดิขนาด หรอืการรบัประทานยา
ที่เสื่อมสภาพ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้  
ประโยชน์ต่อองคก์ร ท าให้ลดมูลค่ายาทีต่้องสูญเสยีทิง้จาก
การที่ผู้ป่วยน ายาเหลือใช้ไปทิ้งขยะ เผาทิ้ง หรือเก็บไว้ที่
บ้านจนยาเสื่อมสภาพ ประโยชน์ต่อระบบบริการ โดย
กระบวนการรบัยาเหลอืใชค้นืจากผูป่้วยจะเป็นช่องทางการ

ประเมนิความร่วมมอืในการใชย้าและการคน้หาปัญหาการ
ใชย้าของผูป่้วยได ้น าไปสู่กระบวนการรกัษาทีเ่หมาะสมกบั
ผูป่้วยแต่ละราย ท าใหเ้กดิผลการรกัษาทีด่ไีด ้ 

การศกึษานี้มขีอ้จ ากดั คอื เนื่องจากผู้ช่วยวจิยัที่
เก็บข้อมูลเป็น อสม. จึงอาจส่งผลท าให้การเก็บข้อมูลยา
เหลอืใชท้ีไ่ดอ้าจน้อยกว่าความเป็นจรงิเพราะผูป่้วยบางราย
อาจไม่ไว้ใจในการให้ขอ้มูลทัง้หมดกบั อสม. ในการศกึษา
ครัง้ต่อไปควรมกีารอบรมวธิกีารเกบ็ขอ้มูล และเทคนิคใน
การคน้หาขอ้มูลใหก้บั อสม. ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั
มากขึน้ เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่แท้จรงิจากผู้ป่วยอย่างครบถ้วน 
ส่วนในการสมัภาษณ์ผู้ป่วยโดยผู้วิจ ัยนัน้ ในบางค าถาม
ผูป่้วยอาจไม่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิทัง้หมดเพราะผูป่้วยบางราย
กลวัว่าจะถูกต าหนิหากมกีารตอบค าถามในเชงิลบ ในการ
วจิยัครัง้ต่อไปจงึควรใหบุ้คคลอื่นทีม่คีวามเขา้ใจเรื่องระบบ
การให้บริการผู้ ป่วยท าการสัมภาษณ์  และทุกครัง้ที่
ส ัมภาษณ์ควรสวมใส่ชุดล าลองสุภาพเพื่อให้ผู้ป่วยมี
ความรู้สกึว่าขอ้มูลที่ให้มาไม่มผีลกระทบต่อการรบับรกิาร
ของผู้ ป่ วย  การศึกษานี้ ไม่ ร วมถึงการหา ปัญหาใน
กระบวนการดูแลผูป่้วยจากทมีผู้ปฏบิตังิานใน รพ.สต. ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีโอกาสพบ
ปัญหายาเหลือใช้มากเช่นกัน ในการศึกษาครัง้ต่อไปจึง
แนะน าว่าควรมกีารเกบ็ขอ้มูลจากผู้ปฏบิตัิงานในส่วนของ 
รพ.สต. ร่วมด้วย นอกจากนี้การศกึษานี้ไม่สามารถระบุได้
ว่าปัญหายาเหลอืใชเ้กดิจากสาเหตุใดเป็นสาเหตุหลกั และ
สาเหตุใดเป็นสาเหตุรอง จึงท าให้การเสนอแนวทาง
แก้ปัญหายังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น  แนวทางการ
แก้ปัญหายาเหลือใช้ที่น าเสนอในงานวิจัยนี้ เป็นเพียง
เครื่องมือที่ยงัไม่ถูกน ามาทดสอบจริง จึงยงัไม่อาจทราบ
ประสทิธภิาพของระบบการแกปั้ญหายาเหลอืใชด้งักล่าวได ้
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